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Angola
O segundo “Vietname” dos EUA
É uma tese que ameaça pôr à prova as certezas sobre a descolonização
de Angola. Mais do que uma independência em que os três movimentos
tiveram uma palavra a dizer, a descolonização de Angola “foi o que
as superpotências quiseram que fosse” — EUA e URSS. É o novo livro
do historiador Tiago Moreira de Sá. Por Nuno Simas

a O Presidente norte-americano
Gerald Ford e Henry Kissinger, o
todo-poderoso secretário de Estado,
não estavam muitos preocupados
com a subida ao poder do MPLA e
de Agostinho Neto em Luanda, após
a revolução de 1974 e nos primeiros
meses de 1975. Não estavam até ao
dia 19 de Abril. E foi um almoço que
começou a mudar a política dos
EUA para Angola. O convidado da
Casa Branca nesse dia foi Kenneth
Kaunda. O Presidente da Zâmbia
convenceu Ford e Kissinger para os
perigos da intervenção da URSS em
Angola, com conselheiros militares
e armamento. Convenceu-os de que
“Moscovo tinha ultrapassado os
limites aceitáveis”.
É assim que começa o novo livro
do historiador Tiago Moreira de Sá
Os Estados Unidos e a Descolonização
de Angola (Leya/D. Quixote). É mais
um livro baseado, acima de tudo, em
documentação dos arquivos norteamericanos e que traz um olhar
diferente sobre a descolonização e a
forma como as duas superpotências
— num mundo dividido em dois, a
viver a Guerra Fria — se digladiaram
por causa de Angola.
São quase 400 páginas em
que Moreira de Sá, autor de Os

Americanos na Revolução Portuguesa
(2004), revisita, e contextualiza,
a história da descolonização
angolana, usando uma linguagem
mais jornalística do que académica
(foi jornalista antes de se dedicar
ao ensino e à investigação). O
historiador e professor convidado
da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de
Lisboa analisa o comportamento
dos EUA, com base em muita
documentação norte-americana
até agora secreta, no prisma da
Guerra Fria: da indiferença inicial
de Washington à ofensiva e, por
fim, à derrota dos americanos
pelos soviéticos. A conclusão é, no
mínimo, polémica, e ameaça abalar
algumas das ideias pré-estabelecidas
sobre um período, a guerra colonial
e o fim do império, que ainda hoje é
traumático para uma geração inteira
de portugueses.

URSS alarga fronteiras
“Nas suas memórias, Almeida
Santos [dirigente do PS e ministro
nos Governos provisórios] sugere
que o resultado do processo de
descolonização de Angola foi o
que os movimentos armados locais
quiseram que fosse. Não foi. Foi o

que as superpotências quiseram
que fosse.” É isso que concluiu e
defende. Assim: preto no branco.
Não é que Tiago Moreira de
Sá esqueça ou ignore o papel do
MPLA, UNITA, FNLA ou de Portugal,
enquanto potência colonial. O que
o livro desfaz é qualquer ideia de
um eventual acordo entre as duas
superpotências para deixar Angola
na esfera “soviética” (com a ajuda
de Cuba), e Portugal para o lado
ocidental.
Não. O que esta obra descreve é
um país, EUA, apostado em ganhar
esta “guerra” à União Soviética,
apesar dos traumas causados pela
derrota no Vietname. Desde cedo,
o Kremlin e Leonid Brejnev viram,
no fim da era colonial portuguesa,
depois da Revolução dos Cravos,
uma oportunidade de “alargar” as
fronteiras do comunismo a África.
“A mudança na política da
América para Angola não resultou
da preocupação com uma vitória do
MPLA, ou mesmo com a instauração
de um regime marxista em Luanda,
mas foi acima de tudo uma
consequência do chamado ‘efeito
Vietname invertido’” E o que era
este “Vietname invertido”? Moreira
de Sá explica-o de várias maneiras.

“A débâcle norte-americana no
Vietname colocou à administração
Ford a questão fundamental de
demonstrar à URSS, mas também
à China, à Europa Ocidental e aos
aliados no Terceiro Mundo, que,
mesmo depois dos acontecimentos
na Indochina, ainda possuía a
capacidade, e a vontade, para resistir
à expansão soviética mesmo na
periferia do sistema internacional”.
Simplificando ainda mais: “Angola
era o exemplo prático de que os
norte-americanos precisavam para
demonstrar que podiam vencer
os soviéticos no Terceiro Mundo,
mesmo depois da queda de Saigão.”
A história, nos seus traços largos,
é conhecida. Após a Revolução do 25
de Abril, uma das primeiras palavras
de ordem, lançadas pela extremaesquerda, além de “O Povo unido,
jamais será vencido”, foi “Nem
mais um soldado para as colónias”.
O MFA, vitorioso, tinha um plano
para as “colónias”; o presidente
da Junta de Salvação Nacional,
António Spínola, tinha outro. Lá
longe, os problemas amontoavamse. Em Angola, as divisões entre os
três movimentos independentistas
eram muitos. O Acordo de Alvor
acontece em Janeiro de 1975, mas

em Março começam os primeiros
combates entre os três movimentos
e, em Julho, o MPLA expulsa, pela
força das armas, FNLA e UNITA da
capital. Se os EUA não tinham uma
política para a região, a URSS, pelo
contrário, logo em Maio de 1974, sob
“recomendação” de Álvaro Cunhal
e o PCP, definiu “uma política de
fortalecimento do MPLA (...), com
o intuito de torná-lo o movimento
dominante”.

Competir com a China
A URSS agia, até por uma lógica de
competição com a China de Mao.
De Julho de 1975 data o começo da
ajuda da Cuba de Fidel Castro, com
dinheiro, e conselheiros cubanos.
Um mês depois, Fidel manda uma
mensagem a Brejnev sobre o envio
de tropas para Angola. Inicialmente,
o Kremlin reagiu com frieza. Afinal,
havia uma détente a defender. Mas a
Operação Carlota, a ponte aérea de
Havana para Luanda, com ajuda de
aviões soviéticos, só começou em
Novembro. Sem aviso aos soviéticos?
Ainda hoje, entre actores da história
e estudiosos, o tema é tudo menos
pacífico e Moreira de Sá deixa isso
claro, sem a pretensão de resolver
esta quadratura do círculo.
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Jonas Savimbi, líder da UNITA, em 1975, a discursar

O Kremlin e Brejnev
viram, no fim da era
colonial portuguesa,
depois da Revolução
dos Cravos, uma
oportunidade de
“alargar” as fronteiras
do comunismo a África.

Passada a primeira fase, a da
indiferença de Washington, em que o
Departamento de Estado e Kissinger
se limitavam a pedir para “estudar”
Jonas Savimbi, líder da UNITA, é em
Julho que a administração americana
decide avançar, contra a opinião do
responsável pelo Departamento dos
Assuntos Africanos, Nathaniel Davis.
A operação chama-se IA Feature
e consistia em três tipos de
medidas: apoio económico, num
total de 32 milhões de euros, para
a FNLA e UNITA; fornecimento de
equipamento militar e contratação
de mercenários para aconselhar
os dois “aliados” angolanos.
Tropas no terreno, como acontece
no Vietname, não houve, mas
estava a CIA, em toda a força, com
mercenários, inclusive portugueses.
A operação era secreta e dirigida
por um operacional da agência. É
John Stockwell que diz ter recebido
instruções para “preparar um plano
que pudesse vencer a guerra”.
A 17 de Julho, Kissinger, numa
reunião com Ford, diz que é “a favor
da acção”. E o sucessor de Nixon na
Casa Branca exclama: “Não percebo
como podemos estar errados ao
decidir fazer frente aos soviéticos.”
Como fica Portugal nesta história?

O olhar de então dos americanos
é, no mínimo, desconfiado da
“neutralidade” assumida pela
potência colonial prestes a deixar
de sê-lo. Por um lado, a Washington
começou a chegar informação de
que os “militares radicais das forças
coloniais em retirada estavam a
entregar ao MPLA os seus depósitos
de armamento em Angola”.

Carlucci queixa-se
E a “política de neutralidade” de
Portugal, ou a falta dela, está na
origem de uma conversa deveras
irritada do embaixador dos EUA
em Lisboa com o Presidente Costa
Gomes em Setembro de 1975. Frank
Carlucci queixava-se da passividade
portuguesa quando se “permitia
que armas soviéticas continuassem
a entrar em grandes quantidades”.
Por outras palavras, os EUA
consideravam que, no regresso à
Metrópole, os portugueses deixavam
as armas para trás e para o MPLA.
A “guerra civil” angolana
recrudesceu à medida que
se aproximava a data da
independência, 11 de Novembro. A
ponte aérea, de cubanos e soviéticos,
fez pender a balança para o MPLA,
e em desfavor dos aliados, FNLA e

UNITA. Nesse mês, os EUA tentaram
reforçar as verbas de ajuda do
programa secreto, mas o Senado
opôs-se. Pior, a operação secreta
deixou de sê-lo e a notícia apareceu
estampada no The New York Times.
Veio a emenda à lei, da autoria do
democrata John Tunney, proibindo
utilização de fundos para um auxílio
secreto para os movimentos antisoviéticos em Angola. Mesmo assim,
o apoio americano foi continuando
até início de 1976. O programa IA
Feature estava condenado a prazo,
como veio a verificar-se.
Os soviéticos tinham a vitória
à vista — a 9 de Fevereiro, Ford é
obrigado assinar a Emenda Tunney.
Nesse dia, “a CIA reconheceu a
derrota e começou a retirar”,
segundo Stockwell. Como antes,
pressionada pelos EUA, já se haviam
retirado as tropas da África do Sul.

“Vento a favor” da URSS
Derrotados, os americanos tentam
responder com um ataque à
intervenção soviética em Angola —
desde o bloqueio das conversações
de Genebra sobre Médio Oriente a
um adiamento sine die do acordo
SALT II. Em Janeiro de 1976, Kissinger
está em Moscovo para conversações

com Brejnev, que reagiu com
indiferença. Sinal de que estava a
ganhar.
No início da reunião no Kremlin
(o memorando incluído no livro
chega a ser hilariante pela forma
como Brejnev fugia ao assunto), um
jornalista pergunta: “Angola irá estar
entre os temas em debate?”
Brejnev: “Não tenho nada para
discutir relativamente a Angola.
Angola não é o meu país.
Kissinger: “Claro que será
discutida.”
Esta é apenas uma parte dos
muitos diálogos reproduzidos
no livro. Alguns dos mais
significativos são reproduzidos nas
últimas páginas: documentos do
Departamento do Estado ou da CIA
sobre Angola. Esse é um acervo
importante.
Estava consumada a vitória da
URSS e a derrota dos EUA, tanto no
Vietname como em Angola. “O vento
soprou a nosso favor.” A frase é do
dirigente do Partido Comunista da
União Soviética, Karen Brutents.
Desta vitória, Moscovo, retirou a
conclusão de que os EUA podem
ser derrotados e que o comunismo
poderia avançar na Ásia e em África.
Por uns anos, foi assim.
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